ЗВІТ ТА ВИСНОВКИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО
ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ
«КИЇВОБЛГАЗ»
(надалі – «Товариство»)
за 2018 рік
Протягом звітного року Ревізійна комісія ПАТ «Київоблгаз» щоквартально
виконувала аналіз бухгалтерського балансу та фінансової звітності товариства і
про її висновки інформувала Наглядову раду товариства на її засіданнях.
При підготовці до Загальних зборів акціонерів також виконано аналіз
бухгалтерського балансу та іншої річної фінансово-економічної звітності ПАТ
«Київоблгаз» за 2018 рік. Крім того, для підготовки більш детальних висновків
члени Ревізійної комісії ознайомилися зі станом бухгалтерського та податкового
обліку товариства за звітний рік.
За результатами проведеної роботи по аналізу фінансово-економічного стану
ПАТ «Київоблгаз» за підсумками його виробничо - господарської діяльності в
2018 році Ревізійна комісія встановила наступне.
Загальна сума доходів (без ПДВ), отриманих товариством у звітному році
склала 6 млрд 779 млн. 546 тис. грн.
Крім того, згідно бухгалтерського балансу, товариством за 2018 рік отримано
інших операційних доходів на загальну суму 180 млн. 832 тис. грн. від списання
простроченої кредиторської заборгованості, отриманих відсотків банків, оренди
приміщень, надходження коштів за раніше списані активи.
Загальна сума витрат на виконання та реалізацію робіт і послуг по всіх видах
діяльності склала 7 млрд 214 млн. 650 тис. грн.
За звітний період чистий фінансовий результат по товариству за попередніми
даними - збиток в сумі 1 млрд.164 млн. 399 тис. грн.
Протягом року товариством споживачам області протранспортовано 1млрд.
714 млн. 922 тис. куб. м природного газу. Від надання цього виду послуг
отримано доходів на загальну суму 972 млн. 704 тис. грн. без ПДВ.
Сума витрат на обслуговування і експлуатацію газових мереж та споруд на
них склала 1 млрд 556 млн. 905 тис. грн.
Збиток від вказаного виду діяльності склав 584 млн. 201 тис. грн.
Згідно фінансово-економічної звітності в звітному році структурними
підрозділами товариства надано платних послуг по комерційній діяльності на
суму 84 млн. 624 тис. грн., витрати при цьому склали 74 млн. 315 тис. грн. Сума
отриманого прибутку склала 10 млн. 309 тис. грн.
Ревізійною комісією проведено аналіз дебіторської заборгованості станом на
31.12.2018 року. Її сума становить 2 млрд. 428 млн. 51 тис. грн. і є реальною
щодо погашення.
У відповідності до фінансово-економічної звітності за 2018 рік нарахована
амортизація необоротних активів склала 31 411 тис. грн. Кошти амортизаційних
відрахувань товариством використані на виконання робіт з капітального ремонту
та реконструкції газопроводів і споруд, придбання основних засобів,
матеріальних та нематеріальних активів.

За підсумками роботи в 2018 році на виконання заходів, передбачених
інвестиційними програмами, були використані кошти в сумі 21 млн. 809 тис.грн.
без ПДВ.
Одночасно ревізійна комісія погоджується з пропозиціями членів Наглядової
ради щодо розробки та запровадження в товаристві заходів, направлених на
значне збільшення обсягів виконуваних робіт та надання послуг, як пов'язаних з
питаннями газопостачання, так і не пов'язаних.
Ревізійна комісія визначає, що облікова політика та система ведення
бухгалтерського обліку в товаристві відповідає нормативним вимогам та діючому
законодавству.
Фінансова звітність складена у відповідності до вимог міжнародних
стандартів і відображає достовірний фінансовий стан товариства за 2018 рік.
Господарська діяльність відповідає Статуту товариства.
Пропонується затвердити бухгалтерський баланс та фінансові результати
діяльності ПАТ «Київоблгаз» за 2018 рік, а також Звіт та висновки ревізійної
комісії.
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